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AGENDA CULTURAL LEI SECA MOSTRA QUE 
EDE EVENTOS PARA BEBER AO DIRIGIR 

OS PRÓXIMOS DIAS 
PÁGINA 7 

VACINAÇÃO AVANÇA 
E AJUDA TURISMO 
A DECOLAR 
PhaA 7 

CASO JOÃO PEDRO: 
MP DENÚNCIA 
POLICIAIS 
PÁGINA 6 

MOTORISTAS DE APP 
JÁ PODEM LIGAR 
AR CONDICIONADO 
PÁGINA 5 

CAVALARIA 
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POLÍCIA DO RIO 
PÁGINA 6 

PPA E APROVADO 
PELA CAMARA E VAI 
À SANÇÃO DE AXEL 
PÁGINA 3 

NÃO É UMA BOA IDEIA 

ECOTURISMO 
EM CABO FRIO (2 A TRIBUNA e ses a 

97848.4642 ss 
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TECERES 
SAUDADES DA TRANSTUR 

Se a Justiça, além de gar templeu-e com um aumento 
“Sé Coral, ágar o seu gover fá, criou um subsídio para as 
Do é rever suas madeas co . tags - o mesma acortnceu com 
“rr so interesses do Estados a Feranspors e boi apurado pis 
“o Povo, os usuáros ca ligação. Lava Jato — indo mass além em 
martin Fo-Naoreram uma. comer. às custas dos cons 
ho, nesta fase em que se dic. buútes. novas entarcações para 
o ompimerto do corto com a. engordar  concessonára. Gas 
CCR “sucessora da Barcas S/À tono exterior e superior a R$ 700. 
—sem qu aj encarnação. mas. minis Logo depos a empress 
uma enenização amou desse do eruço. ver 

É preco voltar no co do . dendo sum pare e pretendendo 
mlêrio quando o serviço er man. indenização peorstarus do com- 
“io por duas empresa prados. rato a que ei io. 
a Barcas S/Ae a Trat (hero. Aantga Tara cperaes com 
Barcos do Bras). numa concor- . camarão para 450 passagem. 
rência saucvel Poder-se-a dr. desenvolvendo uma vecessade de. 
Zerque a Barcas S/A sucessora. creio de 30 nós, fazendo o 
“e empresa estatal que regula. perco em mec de sete manu 
20U 08 serviço. cobrava uma tt, com síjas em Peas de 
ta social a pol qualidade é rai- . 12 mino. Tambim toa o sur 
ez dos seus serviços - Inclusive. porte e ot aercbarcos com ca- 
com maner lação na embarca. pacidade poa 8O passagem 
ções - a. Transtr presta um. Por todo este ho. a Trans- Serviço tolo, mai u muros o. tu tha uma tara de US 2.85, 
que se lscuto em relação inha. numa época em que o câmbio Ciartas-Prça XV. estava em R$ 2,00 por asi. 
À Trans operava os serv- Não precisamos apenas con- 

ços desde 1987 e encarou suma . denar e lotar cadeias. Precas- 
Bad am 2007. numa sa. mis estan a comoção e cor. 
ão de cl compreensão doa. rgr os erros dos aprovetado- 
Boa do então govemador Sérgio. res, para gera bem da cole 
Cabra. após ameaçar encampar.. vidada e a bos imagem dos ad- 
merpresa niagrania de um co. ministradores públicos. como 
abrincoma O, a Wilson Sons . exemplos para 04 pósteros. 
custo das arts, o governo con = Pegusicado a º mao 2020 

ATRIBUNA 
facebook.comiatribunarj 

Esse incêndio marcou a vida de toda a cidade 
de Niterói. Nu época dessa tragédia eu tinha 12 
anos de idade Até a data presente, tenho pavor 
de adentrar em um circo.Horrivel esse incêndio 
será que o assassino, ainda vive? Ou morreu de 
remorso? - Nanci da Guanabara 

Essa época do ano é horrivel para nossos ani- 
mais. Os fogos de artífício cada vez mais sofrem 
“com isso. Em dias de jogos a situação também 
fica ruim Moro em um apartamento de learaí e 
os fogos parecem que são dentro do meu aparta- 
mento. - Lucia Helena Morais 
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ostra o drama a tgédi Seo pain Ulm ros. E par esse Cenário que ca- 

a de mula aleg, Que a esa de tm de 

a a na a Vide eaparir 
$8, amor alega e o prazer de Spina o aum tocê 
Jabor direros e a posso Mande de desta a Vl como 

Que os sentimentos bons. 

segs, boss emoções « no: 
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CONGRESSO DERRUBA VETO DE BOLSONARO 
E FUNDO ELEITORAL SERÁ DE R$ 5,7 BILHÕES 

O Congreso Nacional deu estem (17) um veto presidenci! com 
“eso, amplo o valor do Fundo Eles da RS 2 babões para mas de 8557 
Bones, Em agosto, o preside da Hepúbicahana veto essa apção 
quando sancenou à Le de Divine Orçamentária (LDO) de 2022. O ho, atas Veado a agora derubado, agora dague para promugação 
O velo es prime analtado na Câmára e ou deputados  demisram 

por um placar de 317 votos a 143. Na Senado, oco 53 votos pel emu Baca do vet 21 por ss manutenção. No Senado, asim com na Câm 

Fundo Elontorat - O Fundo Espec de Financsamento de Campanha. 
ou apens Fundo Eletora, to endo em 2017. Sua cr 

pesa, 
sob legações de have desequáoo na iu polia exercia abuso 
ão pode conâmic. Sem à Veia privada para custar campanhas elton, o cao o 

doa pardos pouco mais de R$ 1, hinão da Fundo Elesors para tan 

SOLUÇÃO URBANA 
PARA ALIVIAR A CRISE 

specimens dart 

DESAPROVAÇÃO DO GOVERNO: 
“IMPEACHMENT” OU PLEBISCITO 

Goulan (to) por sua post 

plantação do Pariamertarsmo . tade puts 82% votaram po. tom o governo axereto pelo 

Janero de 1563. prescaram 

O modelo berros o projeto 
“Soipe: para assuma o gover 
no é a ameaça de uma quer 

a deless da posse de Jango 
Belo Ml Exércio. 

bei de 1383. portanto após o 
regenerar restos à pre 
tres peo regem preside 
válidos. 30,2% favor do par 
Repubica: e 13.42 pretendem 
do retoma à Monarquia exe 
da por goipe audo pelo Mare 

assumia Micha Tem. que chegou 
O regime malta durou 21 anos de Crse, com Casteo Branco (mor 

te pelo voo popular). Conta e Sa- Va Gariatan Mas, Emest Gee! 
= João Feguenedo. Tancredo, prever 

ear o o auodo pel ico, 
Lula govemou ot anos, e a ua 

QUEM TEM O DIREITO O eletor tem o direto de eleger 
DE ELEGER E DE DEPOR vera reg o 3 let no 

CÂMARA DE NITERÓI APROVA O 
PPA PARA O PERÍODO 2022-2025 
Plano prioriza objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU 

pelo do pros da a qua astra 

vação do Orçament de Câmara Mu 
maneiro de 2022 

O vereador Binho Guimarães 

OS VEREADORES apresentaram 

tação das Pltafomas Utbanas De 
ta que passa pola resiuação dos “eiecentos com o ova de promo 
ra educação, promover  omação 
Eta! Aplovameos três emendas que representam Um mantant de R$ 
Mormaii RAN o Rd 

ação para à cansrução de uma Pta 

ão de 4.404 ntacenams a pretenda 

emas da cade pa população 

On “da const púbca tos 

da ON, reeçando o compromisso A ga da gesto com à Agenda 2030. sou uma mudância pública vu do 
Poder Executivo para aivesenia à 
proposta ds ações orcamentángs do Projeto de Lei do Plêno Purienual 
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UMA DOSE DE AUTOESTIMA 
PARA QUEM FAZ QUIMIOTERAPIA 

Segundo os médicos, trabalhar a autoestima do paciente pode refletir no resultado do tratamento 

Por serem muito caras, nem todo 
mundo tem condições de comprar 
ocaso da terapeuta Patrícia Meire 
les de 39 anos Ela está emiratamen 

Receber um diagnóstica de cân- 
cer não é fácil para ninguém. Entre 
antas vidas que 
tratamento, a queda 
te a quimioterapia é al 
Apesar de que, com o pastar dos 
anos, o fortalecimento do empode: 
ramento feminino mostro para as 
mulheres que cada um tem asus be 
leza exatamente do jeitinho que clas 
são, Ainda assim, muitas e sentem 

to há dois meses contra um câncer 
do colo do útero e precisou raspar à 
cabeça quando ici a quiminers 

o valor a compradeuma 
inviável 

es É muito cara. Eu não 
tinha essa noção até começar a pes. 
quis Ecue meu mundo estávamos 
Bastando muto com medicamentos, 
transporte e alimentação, para re 
Aizara”quimio E saia como lenço, 
mas é muio ruim senti que todo 

ruas entram. que você está cares. Foi quando 
Juma amiga me apresentou uma ONG; 

da força par lutar 
contra doença 
A cabeleira ierovese Lu 

neteGuimaes, de 44 anos, mudou 
sufoco na profido o 

[ 
que muitas

 
pesso

as 
tinham

 
intere

s 
se. Menos

 
de um mês depois

 
eles 

uzme
re 

s pura
 

quem a me ligara
m 

parac
ur 

exper
iment

a 

tuto de aulas sas mulheres em tr Euacheiea a minha carae me apar 
tamento. Quem xonei A les falaram "é sua, pode 

levar”. Nossa! Eu chorei muito 
aquele dia”, conta Patricia 

Fablula Mezza, de 
ava com um médico 

oncologista e explica que a autos. 
Lima a preocupação com a estéi- 

” à a durante olatament de qualquer 
cupação para ela, que sempre for doença, pri 
mui vao Ela trabalhava noso 
Iocomiga estava empre excovam 
do o cabelo, e sertrabalhada 

Cormmedidastelatvamente sm. 

ela, lêmda doença” - relata dis cmo. Edi Gb 
Quando aim de Lurnete fale. cortava, minha equipe e 

ce, la jus que não ia dia 
tras mulheres passarem por 
Junte e fu para Sã 

fazer um cumo de onfecçã 
cas, me especilizeí em 

to, À primeira paciente com câncer 
que euatendi la virououtra 
aê voltou a se maqui 

alguns atendimentos 
a no Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), no Rio de Janeiro, 
ende a maioria dos pacientes do 

o que muito inferior do que a gente está 
E acostumado, mas importance ap 

areas mulheres na bus pela re 

ma, recuperar a autostima 
Hoje em di estão sendo estu 

dadas aemavas na tenta dem. 
pedir ou amenizar a queda capilar 
causada pel quimioterapia Como 
ea atendo muitos pacientes em tra 
tamento estou sempre 
tudo na área Jáexiste ur para segurando contra ao que. uma Universidade na 
res eleitos de uma touca 

tadando 
ui 

colocadas tiradas na hora que a ps- 
soaquiser Não existe nenhum mis. pediriaa queda de cabelo. Esse res 
téro e não machuca. Por dentro as friamento diminui a cireulação de 
perucas têm uma tela elástica c uma. sangue no couro cabeludo, cons 
faixa de tecido especial que dão se... quentemene concentração de qu 
gurança e conforto à pesou alêmde . miolerápcos na região Seria exe 

não prejudicar o seu couro cabelu- . ente, 2021 já Estâma hora de ava 
mil “As percas que faço podemser da, explica Lurince carmos nessa área 
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UERJ ANUNCIA INÍCIO DO PERÍODO DE 
INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR 2022 

Exame para preencher as 5,7 mil vagas somente será realizado no mês de março 

Sistema reserva vagas 
para candidatos em 

Defesa Civil de Niterói alerta 
para perigos durante chuvas 

Rd já registra cinco. 
mortes por gripe 

= Motoristas de app podem 

Arvore cai sobre carros em 
shopping da Região Oceânica 
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LEI SE 

OPERAÇÃO FLAGROU 1,7 MIL 
MOTORISTAS EMBRIAGADOS EM NITERÓI 

Onze em cada cem motoristas abordados na cidade estavam dirigindo sob efeito de álcool 

romana col. O percentual de alcootemia, 
que ames da pandemia era de 4 5%, eat E li LERS SF ea 

sob efito de alcool, na cidade de Em de casos de alevolemia em uma Ric, o Tong do ano de 21 COLABORE: Áica ação de Ficção Bis 
ms locais, chegando a 47% 

O dado faz pare do bula dados levam em conta todo o Ests 
preliminar da Operação Lei Seca do do Rio de Janeiro 

conscienmização 
É IMPORTANTE 

As ações da Lei Seca têm 
anos, e suspensão ou proibição do 
direito de se obter a permissão ou 
ababiltação para dir 

Segundo b balanço, durante 
este ano, no pertodo entre os dias 

objetivo, alêm da fiscaliza 
tas não misture dlcool e direção 
À idea é evitar que vidas sejam per 
lidas por conta disso, Um so que 

1º de Janeiro e 15 de dezemio, comoveu a sociedade aconteceu 
foram realizadas 248 ações no 
municipio de Niterói. Nas blitze 

em & de abril, quando os jovens 
Emily de Souza Miranda, de 20 
anos, Gabriel Palmieri da Costa 
Gonçalves, de 19 amos; e Roberta 
da Costa Miranda Ribeiro, de 17 

15.373 motoristas foram aborda 
dos e destes, 1.753 estavam dir 
findo sob eféito de áleool. Isso 
representa 11 AM do total de mo 

Bio Ocelnica de Nite 
ram, ot elas o motorista, Leomar 
do Moraes da Silva Pagan, de 19 

No mês de outubro, a operação 

devido à pandemin da Covid-l4 anos, que confessa ter consumido 
Neste periodo foi desenvolvido um EM ABRA vês bebida alcoólica Ele foi denuncia 
protocolo sanitário em conjunto - jovens moram. da pelo Ministério Público Estad 
com à Secretária de Estado de Sa omacidene al (MPR) À Promotoria de Justiça 
de, por meio da Superintendência usado pela junto à 2º Vara Criminal de Niterói 
“de Vigilâneia Sanitária, para um re ua et 
torno seguro da Operação. 
tro de 2021, 115.093 motoristas 
de fiscalização, e 18 mil motor 
tas foram Magrados sob cleto de 

comando já oi ofertada, estando ele 
nc nas penas do Art 02, par 
ao 3, ra veres, do CT (homi 
dução de velelo autor 

Policiais do caso João Pedro cidade do Rio reativa 
são denunciados por homicídio Piimmicio. 

te em cidades como Lan. . de setembro, à Secretaria cuca Greve Nova lorque A Poli. de Estado de Policia Mil cia Mititar volta a usares. ar do Rio de Janeiro im: 
valos no seu policiamento ur deste final de 
Teforçado, O Hegimento de istema de ponto 
Policia Montada (RPMont) meçará à 

a de Estado de — operar de forma experi 
Militar do Rio de mental em 12 hotéis d ola 

já conta com um de Copucalr 
0% policiais do Bata 

não de Policiamento em 
Areas Turisticas (BP Tur) 

A denúncia por homicídio 
quaiicado contra 0 poli 
vino Jo Ped Mao P, de á anos, no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo 
atm de lv par 
doalcacone Rafcla Ma 
Continho, de 37 anos 
demeron desde junho, quando 
a Polícia Ci optou po id 
“ido culposo, que quando 
ão há intenção de matr 

À geme se sente um pos cs alla porq es 
“iamento da MP: É um paso 
importantssimo para que à 
Justiça aconteça A seeação é 
de tr uma az do fim dot 
Del a gem cava mui pes... JOMO PEDRO Matra Pr bo sunt be com pros a que ala empregadas na 
ocupado enquanto ue pro. das testemunhas alados na. mamt-oafitados Elesdeve- mento do MPU Vaichegm Operação Verão, além de munciameno do MP não acoo-.. denncia, a peoibição de aces . ram er sido afstado desde o . do o fal do am a gere ea cvemos especiis no Cen instalação do Carro Co- 
tecia. Viamos tantos casos x ou func d dependên começo da à Be mal enquanto Tamil tro é jogos no mando diariamente, no Ar. sendo arquivados. Foi um l- cias de qualgur unidade da . evitar que outro não dependert or, para cogrdenar 
vio. Agora vamos aguardar a . Pla Civil do Estado do Rio. começam. Eca fls de res destacamento motorizado Ações e parlamento em 
Justiça”, disse Rafa de Janeiro é o compaecimes pot eta matando a ge pára anotar Os animais. toda fina llorânca, inclu- CO MPR demuncos, nesta a era e ja dos pos eim he are do Rin ea ave com empre de 
semana, 04 policiais civis “imo É o mais imporante . son quero a eme promo. pel perda do flo anda ma aclizado em Campo Gran 
Mauro Jose Gonçalves, Ma Gude Rafaela, que drmão de A cerca de 60 qulômo 
xvell Gomes Pere € Fe comemorar mais à dta Por E 
nando de Beto Meister por | FRAUDE PROCESSUAL E MOTIVO TORPE Da Ra E Opa homicídio duplamente qual |. Segundo o MPRJ, enquanto aquardacm à equçe de ps. io 
ficado e fude process O. | date de Homidos (de Msc e 

passarão a estabelecer con. Tato permanente com à ad 
ministração dos hotéis 
Esse programa será este de visual da Corporação, . dido inda durante tempo: 

com 23 estâbulos para os. rada de verão, à hotéis lo. 
calizados em outras áreas 

omal de eletivo no BP Tur e Tmestrtura necessária unidades operacionais. 
A parti de sgora, amis. de Copacabana (19BPM), soes "de patrulhamento Leblon (23BEM), Bar 

montado ne Zona Sul, como. SRP, 

cime acontece na tarde do . | ler alecacam kauddestamene oba do ctime com tenção de dados 
dia 18 de mai de 2020 Jofo . | ciar veios de sipoiacoctuno com como. À detncia |. derunciados também resp 
Pero foi maio aros dr. | aperta que Os denunciados plartaram no loca dersos arts | cam criminalmente pá que to” 
de uma operação policial con. | eglosivos, uma pets Ge. cl Sn posicmaram uma | ramos responsives porergt janta con a Policia Federal. | Escada ju ao muro ds Ros do mv é proincam marcas 

de digaras de arma de logo joao potão a garagem do mes- 
mo Amb, ara caçar a responde cia Ola jato Vara Cora a Comarca de São Gonça 

azar a operação. 
para o cumprimento de man. dos de prisão e de busca € 
apreensão contra integrantes 
do Comando Verme 

Ainda desconto com a de 
núncia, 4 Promotoria de Just 

Jo Ta do di, a denúncia descreve que a crime score do por mato ta, pao Tt de ox deencados reunirem 
ever ciminosos no jca, pendendo gi lencavamene para | todo pe matáos mesma sem que houvesse de Ho, asus mação | cutão o coração vai ficando ga também requer a suspensão — | armada qu esitnca 4 Ba ação é com o érgo de em apertado. Quanto sos po- imegrl do exeicio da fnção | so que acao a dt da vi ata ver que cs den) bc derunciados queremos 

pública duram a vigência do À dos aim de haverem ingressado inespecatmese ro teresa jam miados 
processo pena, a poção de À do ineo ande Se encantar 3 ira. Com Mesa Sepe ) os superiores. que estavam ESTRATÉGIA é usada em cidades europeias, 
manter contato dieto ou por À gade de mese cursos perde apos co sáves por ese opera. como Pari a Londres peste] 
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AVANÇO DA VACINAÇÃO CAUSA 
NOVO 'BOOM' DO TURISMO 

Procura de destinos aéreos aumenta; Niterói oferece opções para quem não deseja sair da cidade 
O avanço da vacinação trouxe. para o menor); São Paulo, Brasi 

consigo um novo "boo do turismo 
mero. Ou seja morado 

procurados são P Mei, Linha Vende 
empresa afim que € 

Azul, poe meio de nota enada à re 
portagem deA TRIBUNA. 

mais procurados do Ro de 
Janeiro foram tem ond 

turistas, de 
que pro. 

em Niterá, é facil 

o adesivos (CAT Biceletáio da Pra 
equipamento es. ça Arariboia) 

Confira a 
agenda cultural 
O fim de ano chegou, e junto 

come as atrações de Natal tam 
em, O lo nal de semana an- 
tesdadia 25 de enem está 
head de atividades cultura 
mutans, ou não- ; confira 
matéria as divers opções que 
“vão desde shows a filmes para 

NATAL DA ESPERANÇA NO 
CAMPO DE SÃO BENTO 

te Jr domingo, Jo pi Aprendi e Or 

HOMEM ARANHA: 
SEM VOLTA PARA CASA 

EXPOSIÇÃO: QUANDO A MÃO 
ENCONTRA À TERRA 

EXPOSIÇÃO: SERES, 
PERSISTÊNCIA, MEMÓRIA 
Cova am qu di att (Cu ca Cos Porção cia Mine saga Seres PS 

Roe cs de en pa 

gimeto de 250 minões de dólues. lie ar eo ra veio meo 
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'EXPEDIÇÃO RUBRO-NEGRA: VAI A 

PORTUGAL PARA TRAZER UM TECNICO 
'Navegadores' Marcos Braz e Bruno Spindel cruzaram o atlântico em busca do 'bem precioso! 

BOTAFOGO DEVE PERDER FLUMINENSE TENTA A 
NAVARRO PARA O PALMEIRAS  CoNTRATAÇÃO DE CANO 

O Fluminense contras no 

PELO VASCO, foram duas 
temporadas e 43 goi 
mantido sobsigl, Fortaleza Ce 
a América. MG Code Ci 
sondaram a situação do atacante 

- — No começo do mis de dezembro, 
Vasco Cano anunciaram que não 
chegaram a um acordo para reno- 

vação do contro que venceu do 
pe saudita cujo nome tem sudo. Tal da disputada Série 2021 

VASCO ANUNCIA CONTRATAÇÕES 
DE THIAGO RODRIGUES E YURI LARA 

A(ÁL)no 
do Aulão do Mutan 
o den tonpando 
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RECOMENDAÇÕES PARA OS ECOTURISTAS 
Para uma caminhada sem problemas, experientes rheros recomendam: 
e Fazer ariha acompanhado de alguém que conheça muto bemo 
focal Apesar a sinalização o ico de se perder exite. Em Cabo Frio há 
guias especializados 
de Fomento uso de chapéu tin, camiseta lee. 
de Emma mocia levar bastante gua e pel memos ds lances rápidos, 
além de uma bia j que obviamente, é prbido jogar o. Os lanches 
mas páicos são o sanduiches ruas 
Mão esquece dele oco camgado 

Mae coros Q Nas cores 
Branco 
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SÓ EM CABO FRIO? 

ess público, po meo da Imitação 

função de tecicação cu manifestação srsica 
Prmoção de cidaduna pera a população. 

JÁ EM BÚZIOS 

MAPPING NO NATAL 
FRIBURGUENSE 

CIDADESCATRIBUNARI. COM.BR. 

MAIS ROYALTIES PARA CAMPOS 
Goptcazes vi ter acesso 

de operações de pes, por sa pasção 
perca se Pot do Au, em So João 

Feional Federal da 1º Regõo que act 
Carpes, qu lat mto aceno arecetas 

CHE GUEVARA 

carámica, ado pel Ah Ata Gu 
O pese to enegue ao preto Fabiano 
Hora na açao (14/12) polo mir 

Edição e na Pará Nacional de Ecação 

derepate de eucação. na porção Gago 

PARA ACALMAR. 
O Gu 3 Pundt Renan Ma va 
str pl prmora vz no id Jaravo 

FAZENDA CAMPOS NOVOS - ts momento que é agrado em Cato 

que ve, om inauguração estada para novemiro, iba do auvertár da cade 
am destro a ic O Adr e der 

“o Yoga Le Cla, a hd, er ra 
“dad eso sáb (18) e dono (1) 
Serão des a computando à stato 
cid o ng de ms e 2 anos de 
mind nm et da Yo Sur 

Aurea 
Aa cnções eta aber belo Vaso 

(22) S4830-2038 

Co Nat, eo 2 

dida que RS 19.4 ldes See er iss 

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 

nro 8 JON Ba de re. yo apra 1 ts a Panos 
To que aguia o "Mapa do ivetmanos o Estado 

22 projetos entro 2022 é 2024, com 

o nao em Sal, de 
Brastem. Nosec. Bor e Vostanagen Caminhões e Onibus 

RIO BONITO 

UPA RECEBE NOVOS 
EQUIPAMENTOS 

A Unidade de Pronta Ate 
dimento de Rio Bonito (UPA) 
que completou 11 aoos, conti 
nua sendo uma das unidades 

odontologia de emergência. especias. Além disso, a UPA 
A umidade de saúde tam- possuiu salas de medicação 

bém vem passando por obras. isolamento e senlhimento co 
no decore deste ano Recen missão de ásia, comissão de 

de std mais importante dave... temente adquiriu um novo ge. controle de infecção hospte 
gião atendendo, em média, cer . rador e uma novasinade on. lar (CCIH), área ai 
ca de 300 pacientes por dia Na. gêni para suprir ae neces vana ps 
dltima semana, recebeu novos. dades dos pacientes Também . curso humano, 5 
equipamentos adquiridos pela. reformou a Sala Amarea, que . forma proc 
Secretaria Municipal de Saúde cpa, erre ou 
São quatro aparelhos de venti 
lação pulmonar tipo "sp 
VE-CIY, e quatro monioescar 
diacos para a Sala Vermelha 
que tem, tr outras funções alémde 
fazer a verificação da pressão . cadeiras para cvenpuchants, 
arterial em tempo rea, mocito 
ração cardiaca, temperatura, Nesse local são encami 
saturação e temperatura do. nhados os pacientes em ob- 
corpo. O pencipal objetivo da. servação e com casos de ga 
unidade de saúde é o atendi- — viade moderada já esta 
mento de pronto-socoro  es- tenham passado 
tabilização voltado para clii- . pela Sala Vermelha ou não, e 
en médica e pedintria, além da que necessitam de cuidados 

laboratório para 
mais 7 eos ad 

Reunião apresenta projeto 
Inova Agroecologia Maricá' 

A premecareuniodolno- — Moro da Biodivesdade a pro 
va Agrocenhogia Maricá, peo- . dução de sementes estudos so 
jeorelizado pela Companhia. bre arranjos produtivo existem. volvem 
de Disemolvimento de Mari tes na cidade e elaborando uma 
cl Codemar) em parenacom — agenda para a estruturação de de mudas e manejo de cu 
a Unvenadade Federal Rural ne 
do Rode ane (UFRR) 6 
realizada na Farendo Puta 

ml um sete o pres 
te ese município Desen 

prejetos gado 
ao turismo rua, peodção 

os métodos produtivos O. turas, questões relevantes 
nadas de 

foema sustentável”, disse 
eupo de especias de wa que serdoimp 
Agroecologia Manc é o mai 
do Brasi envolvido emum pro O secretário de Agric 
eo aproecológico eles er... tura, Pecuária Pesca, Júlio 
vao realidade da cxddee dos. Carvlino, acrescentou que 
produtores para aplicarem as. iniciativa resgata a agrcul 
melhores iate tua ami em March 

Dinda Agência de Inova se po de agricul 
do 

alimento que vt paras e 
e especias e ieniconda ção da UFRRU, o proíemor Ri. 1 
Venadade Rar ando Berta die que pace 

O presidente da Code. . a ot a universidade ea pre 
mar, Olavo Noleo, destacou. Setur incentiva a agricultura fa 

responsável por 

maisde 3Snlefeções di 
a importância do evento . miar e ampulsona o desenvol. . ria nas escolas municipais 

ma, com o Inova 
pulação de. produção agricola com io 

je para à. vações tecnológicas que 
cotura rural, desemolvendots- serão implantadas no cul 
nologias de apoio à agricultura. vo da Fazenda Pública 

bar os próximos — vimento do municipio 
do lnova Agrocco “Es 

portante para à 
Maria, peineiputm 

a Maricá, aumentando a 

amos organezando o 
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CONCESSÃO DE LICENÇAAMIENTAL 
LINICA VETERINÁRIA 

ESTUDO ANALISA EFICÁCIA DE DOSES DE 
REFORÇO PARA QUEM TOMOU CORONAVAG 

Um estudo conduzido pela Uni 
versidade de Onforá encomendado 
pelo Ministério da Sade analisou as 
taxas de imunização das doses de re 
forço de diferentes vacinas comra à 
covid-19 utilizadas no lrasil em 
quem conclui o cíelo vacinal com à 
CoronaVae. O imunizante é produri- 
do pela farmacêutica chinesa Sino- 
vae em parceria cam o Instituto Bu 
taiam, vinculado ao governo de São 
Paulo, 

Segundo à pesquisa, quem rec: 
beu a dose de reforço da própria Co- 
rona ae teve um aumento de sete ve. 
ses das anticorpos em geral contra 
o Coronavirus. Nas demais marcas, à 
ampliação da quantidade de anico 
pos é maior 

“Quem recebeu a dose de reforço 
da Jansen teve elevação do nível de 
anticorpos em 61 vezes. Na vacina da 
OpfordAstraZenecs, o sumento fo de 
&$ vezes O imunizante da Pizer-i- 
oNTech obteve o melhor desempenho, 
com crescimento de 175 vezes no nã 

Em relação ds pessoas que já 
tocaram a dose de refoeça da Co- 
remaVac, Queiroga respondeu que 
a vacina eleva anticorpos. "Sendo. 
assim eles têm proteção, menor 
do que da Pfizer. BioNTech, mas. 
estamos trabalhando com sesre- 
tanasdo estado de si Paulo e 
mostomar amelho conduta” di 
se Ele não adiantou que medidas. 
Sesão tomadas 

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS 
Queiroga preferiu não 

comentar a autorização, dada 
pela Agência Nacional de Vigilo-. cia Sanitária (Avi), para vacina 
ão de crianças, a part de 5 anos 
Com o imunizar da Pfizer Bo': 
“Tech O ministro ft questionado 
sobe s declarações dopessideme 
Jar Bolsonaro que ontem. duran 
te live em sa redes sociais, af. 
eu ter pedido o nome dos téc 

mero de anticorpos. voLuntáRios com plataforma hetróloga [com dife- cos responsáveis — pela 
O estudo conduzido pela Univer- O estudo eostoa com a participa Fentes tipos de vacinas] suscita uma . autaização e sobee as reações da 

sidade de Oxford apontou uma que. a = maio resposta imune”, declarou. diretoria dos servidores da agi 
da do nivel de anticorpos após seis O minis da Sade, Marco Que cia acssa declaração mas também 
meses em quem Fecobeu as ay doses de refoço dos diferentes t- rogo, valo que a CoronaVãe ft im preferi não responder “Essas ou- 
primeira e segunda doses da Coro- . pos de imunzanes aplicadas 28 dis portate no periodo inicial de vacina. tras questões não fazem parte da 
naVae, confirmando a importância após a conclusão do ciclo vacinal Em ão, mas lembrua que orientação da . otrevista coletiva que estamos fa- 
de CRE dr O, ba carpete TR pr em aro As cp gr ga 
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QUASE 50% DOS BRASILEIROS NÃO TÊM 
ACESSO A REDES DE ESGOTO, DIZ MDR 

Levantamento mostra que metade do que é coletado fica sem tratamento 
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ATEN AO GESTOR LEI Nº 14.230/2021 

PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
A negativa de publicidade 
dos atos oficiais constitui ato 
de IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

É obrigatório a publicação das > 
matérias legais e atos oficiais 
que envolvem processos licitatórios 
em Diários Oficiais e em 
JORNAIS DIÁRIOS DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO 

ATRIBUNA abra === 
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AINTOLERÁVEL . 
TOLERÂNCIA À INTOLERÂNCIA 

DO RÁDIO AO STREAMING É BEM AFINADA A DOMINGO ESPETACULAR 
CONVIVÊNCIA DAS DIVERSAS MÍDIAS 

COLECIONADORA 

Previsão 

CANAL ADULTO OLHA QUE INTERESSANTE 
ESPECIAL REMAxE LAmNO BREVE PAUSA 

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 

BATE-REBATE 

RE Aco su ua 
0800 205 1900 
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op 

EST PN - A Go eai usando o Esto Gde Couto, do Auádca, oi de Jeni, por ração de vás segui Gas folia de “Quarto Mai Vide, Mor rei das 18. Tc 2 ver co é pasoraçem do Vs Ficamos assim Mas lerça fica tem mais. Tchau 
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Aproveite CO VA 
e fique no azul . 

GARANTA DESCONTOS IMPERDÍVEIS! 

Isenção do Desconto 
de juros 

valor da 
reduzida flexíveis Feligação* e multa 

gaç por atraso* 

Entrada Parcelas 

Não perca essa oportunidade! 

Acesse agora os nossos canais de relacionamento: 

(B whatsapp 21 97218064 

É) www.aguasdeniteroi.com.br 

[5] Aplicativo Cliente Águas 

8) Chat Interativo Águas de Niterói 
(disponível no site e aplicativo) Grupo Águas do Brasil 

O 080072: 1222 600 crupo águas do erasi 


